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     फार फार वर्ाांपवूी गमड्रॉप नावािी एक मोटारगाडी होती.  

   ती खपू जुनी गाडी होती. तति ेखरे नाव होत,े ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वले्वव्ह 
फोर. पण सगळे ततला गमड्रॉपि म्हणत. श्री. ओल्वडकॅसल हे तति ेमालक होते. 
त ेआपल्वया या गाडीला नहेमी िकिकीत ठेवत, ततला वळेोवेळी तेल-पाणी आणण 
वंगण देत. गमड्रॉप िालवत त ेअभिमानान ेगावात फफरत.   

    श्री. ओल्वडकॅसल एकटेि राहात. एकदा तयाचं्या मलुीने तयानंा आपल्वया 
शहरातील घरी राहायला िोलावले. पण गमड्रॉप ठेवायला ततच्या गॅरेजमध्ये जागा 
नव्हती.  

    “मला गमड्रॉप ववकावी लागेल,” श्री. ओल्वडकॅसल यांना वाईट वाटले. “पण 
मी गमड्रॉपिा मोठा वपतळी िोंगा माझ्याजवळि ठेवीन. तयामळेु मला गमड्रॉपिी 
सतत आठवण राहील.” 

मग तयांनी गमड्रॉपिा िोंगा काढून घेतला.  

तयांनी श्री. प्लगेट यानंा गमड्रॉप ववकली.  

श्री. प्लगेट तक्रारीच्या सरुात म्हणाले, “ही  
गाडी म्हातारी झालीय. कोण घेईल हहला?  
गाडीिं स्पीडोमीटर, अॅमीटर, घड्याळ तेवढं कामािं आहे. ते ववकता येईल.” पढेु 
तयांनी खरोखरि हे सामान                         ववकून टाकले. 
  

'लेफकन शायद कोई उसके यंत्र - स्पीडोमीटर, एमीटर और उसकी घडी को अलग  

से खरीद ले. मैं उन्हें तनकाल कर अलग से िेिन ेकी कोभशश करंगा.'  
और उन्होंने ऐसा ही फकया. 

  श्री. प्लगेट यांनी गमड्रॉप आपल्वया घराच्या मागच्या िागात उिी केली. 
पवूी ती श्री. ओल्वडकॅसल यांच्या लाल दाराच्या गॅरेजमध्ये ऐटीत राहायिी. 
पण इथे ती जण ूिंगाराति पडली. कुणी ततला िघायला येईनात की 
ववकत घ्यायला येईनात.  

  एकदा दोन िोर पळत, धापा टाकत ततथे आले. पोलीस तयािंा पाठलाग 
करत होत.े  

  तयांच्यापकैी एकजण म्हणाला, “ही गाडी आपल्वयाला पळून जायला मदत 
करेल. असल्वया फालत ूगाडीवर कुणीि संशय घेणार नाही.”  
  मग गमड्रॉपमध्ये िसनू तयांनी इंक्जन सरु केले, गाडी गॅरेजच्या िाहेर 
काढली आणण रस्तयावर िालव ूलागले.  



    पण सवय नसेल तर ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वेल्वव्ह फोर 
गाडी िालवणे सोप ेनसते. आणण पोभलसांपासनू पळून 
जाण्यािा प्रयत्न करताना तर ते खपूि कठीण होऊन 
िसते. गमड्रॉप रस्तयाच्या उजवीकडून डावीकड ेआणण 
डावीकडून उजवीकड ेझोकाडं्या खात पळू लागली. तति े
ब्रेक आणण चगयर भितीदायक आवाज कर लागले.   

  तेवढ्यात िर रस्तयाच्या मध्यिागी तयानंा एक पोलीस हदसला. तयाने 
हात वर उिलला. “थांि ूशकत नाही,” गाडीिा िालक ओरडला.  

  मग ब्रेकिा ककक श आवाज, करकर, पढुि ेटायर जोरात आदळल्वयािा 
आवाज, रेडडएटरिी फुसफुस आणण गाडीच्या पढुि ेहदवे फुटल्वयािा 
घण्णs्sss आवाज.... गमड्रॉप थटे श्री. मोपटे यांच्या फकराणा दकुानाच्या 
णखडकीला जाऊन आदळली.  



   पोलीस पळतपळत आला आणण तयान ेिािंावलेल्वया िोरांना अटक केली.  

  एक मालवाहू गाडी आली आणण गमड्रॉपला दोरखंडाने ओढत 
पोभलसिौकीत घेऊन गेली.  
  श्री. मोपेट आपल्वया दकुानातील वस्त ूजागच्याजागी लाव ूलागले. 
फुटपाथवर िाजयाचं्या हढगाखाली दोन वपतळी हदवे हदसल्वयावर त ेिमकले.   

  श्री. मोपेट स्वत:शीि म्हणाले, “हे हदवे दकुानािाहेर लटकवले तर छान 
हदसेल.”  
  मनात आल्वयाप्रमाणे तयांनी हदवे दकुानािाहेर लटकवले.   



    तो पोलीस दयाळू होता. गाडी 
पाहाताक्षणीि ती ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वेल्वव्ह 
फोर असल्वयाि ेतयान ेओळखल.े  

  “आम्ही तुला इथे ठेव ूशकत नाही. कारण 
अचधक्षक साहेिांना जनु्या गाड्या आवडत 
नाहीत. पण आम्ही तझंु इंक्जन आणण िॅटरी 
काढून घेऊ. भसमेंटिं भमश्रण करणारं यंत्र 
िालवायला आम्ही त ेवापर.” 
   पोभलसाने म्हटले तसेि केले.      

  बििारी गनड्रॉप! श्री. ओल्वडकॅसल यांनी ततिा िोंगा ठेवला, श्री. 
प्लगेट यांनी ततिी साधनं काढून ववकली, श्री. मोपटे यांनी तति े
हदवे घेतले आणण आता तति ेइंक्जन आणण िॅटरीसदु्धा काढून घेतली.   

   दपुारी एक मालवाहू गाडी आली आणण गमड्रॉपला उिलनू 
िंगारात घेऊन गेली. ततथे जनु्या-परुाण्या गाड्या, तयांि ेिाग, 
इंक्जन आणण आणखी काही किरा अस्ताव्यस्त पडला होता. एका 
मळू ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वेल्वव्ह फोर गाडीच्या, गमड्रॉपच्या 
मानहानीिी ही सीमा झाली. फकतयेक आठवड ेरात्रहंदवस गमड्रॉप 
िंगारात तशीि पडून होती.  

  एके हदवशी झकाररया रोसा नावाच्या क्जप्सी माणसाने िंगारात 
पडलेली गनड्रॉप पाहहली. तयाने गाडीिी िाके, सीट आणण छत 
तपासले. “काफफल्वयाच्या गाडीमागे जोडायला ही उपयोगािी आहे. 
तयात माझं उरलेलं सामान ठेवता येईल.” 



झकाररया रोजाने फक्त दोन            
पौंडांमध्ये गनड्रॉप खरेदी केली.  

तयाने गाडीच्या समोरि ेटायर दरुुस्त केले आणण 
गाडी आपल्वया काफफल्वयाच्या गाडीमागे जोडली.  



    एकदा रोजा यांिा घोडा िरेी, काफफल्वयािी गाडी आणण तयामागे जोडलेली 
गमड्रॉप ओढत होता. अिानक शजेारन एक मोटार-सायकल मोठ्याने सूं सू ं
आवाज करत आणण िोंगा वाजवत गेली. तयामळेु िरेी घािरला, गाडी 
हहदंकळली आणण खड्ड्यात जाऊन पडली. ततिी िाके तनखळली.    

  रोजा, तयािी पत्नी आणण मलेु 
गाडीतून िाहेर आले आणण 
तनराश होऊन रस्तयावर उिे 
राहहले. काय कराव,े तयांना 
कळेना.  

  “आपण गनड्रॉपिी िाकं 
काढून आपल्वया गाडीला लाव,ू” 
त ेम्हणाले. 
   तयांनी म्हटले तस ेकेले. िाकांभशवाय गमड्रॉपिा काहीि 
उपयोग नव्हता. म्हणनू तयांनी ततला एका शतेात ठेवले.  

   गमड्रॉप पनु्हा एकटी पडली. श्री. ओल्वडकॅसल यांनी ततिा िोंगा 
ठेवला, श्री. प्लगेट यानंी ततिी साधने काढून ववकली, श्री. मोपेट 
यांनी तति ेहदवे घेतल,े पोभलसांनी तति ेइंक्जन आणण िॅटरी काढून 
घेतली. आणण आता ततिी िाकेसदु्धा तनघनू गेली.  



    पण फार काळ गमड्रॉप एकटी 
राहीली नाही. श्री. आल्वरेड ब्लॉप्स हा 
िटलया माणूस गावात फफरत असताना 
तयाला गमड्रॉप हदसली. तयाला 
गमड्रॉपि ेघर िनवता येईल असे 
वाटल.े तयाने गमड्रॉपिी साफसफाई 
केली आणण रात्री तयात झोप ूलागला. 
एकदा सकाळी जाग आली तेव्हा तयाला 
गमड्रॉपजवळ एक माणूस हदसला. 

  “माफ करा. मी बिल मॅकारेन,” तो म्हणाला. “मला जुन्या गाड्यांिी 
हौस आहे. पढुच्या वर्ीच्या जुन्या गाड्याचं्या स्पधेसाठी मला अगदी 
अशीि गाडी हवी आहे. तमु्ही तुमिी ही गाडी मला ववकाल?” 

     श्री. ब्लॉप्स यांनी आनंदान ेपसेै स्वीकारले. आपल ेघर गेल्वयाि े
तयांना थोड ेवाईट वाटले. पण जया गाडीला तयांनी नीटनेटके ठेवले, 
तयािा आणखी िागंला वापर होणार, यािा तयांना अभिमान वाटला.  

  बिल मॅकेरान गमड्रॉपला मालवाहू गाडीत घालनू घरी घेऊन गेला. 
पढुच्या हदवशी तयाने गमड्रॉपवरि ेपोि ेसरळ केले, ततला िमकवले. 
तयाच्या पत्नीने गमड्रॉपि ेछत दरुुस्त केले.  

   अनके हदवस मेहनत केल्वयावर गमड्रॉपि ेरुपड ेपालटले. ततच्यावर 
नव्या गाडीसारखी तकाकी हदस ूलागली. पण अद्याप ततच्यात िाके, 
इंक्जन, िॅटरी, हदवे, िोंगा आणण घड्याळ वगैरे साधने नव्हती.  

   “या वस्तू कुठेि भमळाल्वया नाहीत मला. जनु्या गाडीि ेिाग कुणी 
िनवत आणण ववकत नाहीत. तसंही स्पधेत िाग घेण्यासाठी गाडीि े
िागही गाडीइतकेि जनेु असावे लागतात.” 



     श्री. बिल यांनी खपू शोधाशोध केली. तयांना नक्जकच्या शहरातील 
मखु्य रस्तयावर िाजीववके्रतयाच्या दकुानािाहेर वपतळेि ेदोन हदवे 
लटकताना हदसले.  

  हे हदवे कुठे सापडले, त ेश्री. 
मोपेटने श्री. बिल यानंा सांचगतले. 
बिल गमड्रॉपिी दरुुस्ती करत 
आहे, हे कळल्वयावर तयांनी त े
हदव ेश्री. बिल यांना ववकून 
टाकले. अशा प्रकारे गमड्रॉपला 
आपल ेहदवे परत भमळाले. 

  तयाि रस्तयावर पढेु श्री. बिल यांना एक 
गॅरेज हदसले. हदव्यांसाठी काही तारा खरेदी 
करण्यासाठी त ेतेथे गेले. श्री. प्लगेट तयानंा 
म्हणाले, “माझ्याकडहेी एक जुनीपरुाणी गाडी 
होती. पोलीस ततला घेऊन गेले. पण 
माझ्याकड ेतया गाडीिं स्पीडोमीटर, अॅमीटर 
आणण घड्याळ आहेत.”  

    मग श्री. प्लगेट यानंी ती साधनं काढून श्री. 
बिल यांना हदली. अशा प्रकारे गमड्रॉपला ततिी 
साधनं परत भमळाली.  

  “हो, हो,”पोलीस म्हणाले, “आम्ही 
गाडीिं इंक्जन आणण िॅटरी भसमेंटिं 
भमश्रण करणाऱ्या यंत्रात लावलं होतं. पण 
आता आमिं काम झालंय. तमु्ही ते 
घेऊन जाऊ शकता.” 

  अशा प्रकारे गमड्रॉपला तयाि ेइंक्जन 
आणण िॅटरी परत भमळाले.  

  गमड्रॉप पवूी िंगाराच्या दकुानात होती, 
आणण कदाचित ततथिे श्री. बिल यांना 
गमड्रॉपिी दरुुस्ती करण्यासाठी आणखी 
काही गोष्टी भमळाल्वया असतया, हेदेखील 
पोभलसांनी तयांना साचंगतले.  



  “नाही,” िंगाराच्या दकुानािा मालक 
म्हणाला. “माझ्याकड ेअशी िाकं नाहीत. मी 
श्री. रोजा यांना एक गाडी ववकली होती. तया 
गाडीला अशी िाकं होती. त ेमाझ्या शतेाच्या 
िाजूलाि राहातायत सध्या. तयांना तुम्ही 
वविार शकता.” 

  “ठीकाय,” श्री. रोजा म्हणाले. “मी माझ्या 
काफफल्वयाच्या गाडीला गमड्रॉपिी िाकं लावली 
होती. पण आता मी नवी गाडी घेतलीय. 
तुम्हाला हवं तर गमड्रॉपिी िाकं घेऊन जा.” 

अशा प्रकारे गमड्रॉपला ततिी िाकंसदु्धा परत 
भमळाली.  

  आता गमड्रॉपकड ेस्वत:ि ेहदवे, साधन,े इंक्जन आणण िाके होती. 
गमड्रॉपकड ेएक आरसा आणण नंिरप्लेटसदु्धा होती. आता बिल 
गमड्रॉपला अभिमानाने जनु्या मोटारगाड्यांच्या स्पधेत घेऊन जाऊ 
शकत होता.  



    स्पधेच्या हठकाणी अनेक जुन्या गाड्या उभ्या होतया. गमड्रॉपला 
पाहून लोक िकीत झाले, “ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वेल्वव्ह फोर. दमुीळ 
झाल्वयायत या गाड्या आता!” 



     मग गाड्यांि ेिारकाईने परीक्षण सरु झाले. दोन भशस्तिद्ध व्यक्ती 
गमड्रॉपजवळ आल्वया. तयांनी गमड्रॉपिी दारे उघडली, आत डोकावनू 
पाहहले, इंक्जनवरि ेझाकण उघडून आत पाहहले आणण तयांच्या वहीत 
काही नोंदी केल्वया. मग तयांनी एकमेकांकड ेपाहून माना डोलावल्वया 
आणण पढुच्या गाडीिी तपासणी करण्यास तनघनू गेले.  

  संध्याकाळी स्पधेिा तनकाल जाहीर झाला. “सभ्य स्त्री-परुुर्हो, 
परीक्षण पणूक झाले आहे. परीक्षकाचं्या मत ेश्री. बिल मॅकारेन 
यांच्या 1926 ऑस्टीन क्ललफ्टन ट्वेल्वव्ह फोर या गाडीला प्रथम 
पाररतोवर्क देण्यात येत आहे.” टाळयांिा कडकडाट झाला. बिल 
यांनी आनंदान ेगमड्रॉपवर थाप मारली.   

   उद्घोर्क पढेु म्हणाले,  “आणण आता आपल्वया संस्थेि ेअध्यक्ष 
श्री. ओल्वडकॅसल हे ववजेतयाला पाररतोवर्क प्रदान करतील.” 



     श्री. ओल्वडकॅसल! गमड्रॉपि ेमळू मालक. तयांनी बिलला िांदीिा कप 
प्रदान केला. मग तयानंी आपली िॅग उघडली.  

  “हे आणखी एक छोटंसं पाररतोवर्क,” ते म्हणाले, “गमड्रॉपिा एक 
िाग अद्याप गायि आहे. हा घ्या तो िाग.” आणण तयांनी िॅगेतून 
गमड्रॉपिा िमकता वपतळी िोंगा िाहेर काढला आणण बिलला हदला. 
  अशा प्रकारे गमड्रॉपला आपला वपतळी िोंगासदु्धा परत भमळाला.  
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